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Двери неће бити део Удружене опозиције Србије, али смо спремни на техничку
сарадњу, рекао је за Нова.рс Бошко Обрадовић, лидер Двери након што је ова странка
саопштила да неће бити део новог Савеза због става о Косову.

  

  

“У свом даљем политичком раду ћемо деловати самостално, са идејом да представимо
наш програм и нове људе у политици, али остајемо расположени за разговоре о будућем
јединственом опозиционом наступу на изборима на свим нивоима. Али, пре тога треба
изборити услове да избори у Србији буду заиста слободни и поштени”, рекао је
Обрадовић.

  

Он истиче да Удружена опозиција Србије тек треба да буде формирана и да Двери
поздрављају њено стварање, желећи да буде партнер у одбрани и обнови српске
демократије.
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“Спремни смо на техничку сарадњу око борбе за слободу медија и демократске изборе,
без обзира што нећемо бити део новог опозиционог савеза. Ми смо се одлучили да пре
две године уђемо у Савез за Србију због програма од 30 тачака и не бисмо улазили у
нови савез док не видимо његов програм.  Програмски документ од 30 тачака јесте био
најважнији разлог уласка Двери у Савез за Србију, јер су се у њему нашле бројне тачке
из нашег програма”, објашњава Обрадовић и подсећа да је у две тачке изнет и веома
прецизан став по питању КиМ, а то је поштовање Устав и Резолуције 12 44 СБ УН.

  

“То значи да нема признања лажне државе Косово нити било какве поделе и
разграничења, нити референдума на ту тему. С обзиром да ће формирањем Удружене
опозиције Србије престати да постоји Савез за Србију и заједнички програм у 30 тачака,
Председништво Српског покрета Двери донело је одлуку да не уђемо у тај нови
опозициони савез док не видимо шта је његов програм”.

  

Он је рекао и да никада није и не треба да буде проблем што политичке организације
имају различите ставове јер је то суштина демократије.

  

“Али, постоје теме око којих не би смело да буде разлика као што је поштовање Устава и
територијалног интегритета и суверенитета. Очување Косова и Метохије у саставу
Србије је најважније национално и државно питање данас, али и демократски,
економски и безбедносни изазов око чије одбране треба сви да се саберемо без обзира
да ли смо власт или опозиција. У том смислу, очекујем да ћемо партнере у том
уставобранитељском покрету за одбрану КиМ у саставу Србије наћи и у Удруженој
опозицији Србије, међу другим колегама из опозиције, али и међу члановима и
присталицама СНС, СПС и других владајућих странака који се не слажу са политиком
њихових руководстава да треба признати лажну државу Косово, уз улазак у ЕУ или неку
другу срамну компензацију”, закључује Обрадовић.

  

(Нова С) 
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